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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (46راقي )عالالحافظ ألفية شرح 
 (آداب المحدث - الوهن أو عن رجلين السماع على نوع من - بدال الرسول بالنبي وعكسهإ)

 عبد الكريم الخضير :الشيخ

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم.

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 : -تعالى رحمه هللا-قال 
 ه  س  ك  ع  و   ي   ب  الن  ب   ل  و  س  الر   ل  ا  د  ب  إ  

ُُُُُُُُُُُُُُُر   ن  ا   و   ُُُُُُُُُُُُُُُن  ب   ل  و  س  ُُُُُُُُُُُُُُُأ   ي   ب   ل  د  ب 
ُُُُُُُر   د  ق ُُُُُُُو   ُُُُُُُج  ُُُُُُُ ه  از  و  ا ج  ُُُُُُُن  ح   ن  اب   ل  ب 

 ج

ُُُُُُُُم  ال   ر  اه  الظ ُُُُُُُُف    ُُُُُُُُع  ك   ع  ن  ُُُُُُُُف   س  ك   ل  ع 
ُُُُُُُُو والنُُُُُُُُو  ُُُُُُُُو   ه  ب  و  ي ص   ي  ل ُُُُُُُُج   و  ه 

 

أمحا  ،نبينا محمد وعلى آله وأصححابه أجمعحين ،وسلم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين
 :بعد

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
 "بدال الرسول بالنبي وعكسهإ"

بحدال النبحي بالرسحول، يعنحي أنحك إحا رويح  ححدي    -قحال فيحه شحيخك: قحال رسحول هللا  ايعني إبحدال الرسحول بحالنبي واا
أو العكحح ، وكحححلك إحا وجححد ل حح   -السححالمعليححه الصححال  و -النبححي  : قححاللححك أن تقححول هحح  -صححلى هللا عليححه وسححلم

 ه  يجوز لك أن تبدله باآلخر؟ هحا مح  هحين البيتين.  الرسول أو ل   النبي في متن حديث
 :-رحمه هللا-قال 

 ...................................    بُُُُُُُُُُُُُُُدلأن رسُُُُُُُُُُُُُُُول بنبُُُُُُُُُُُُُُُي ا  و 
 

أو  ،-صحلى هللا عليحه وسحلم-قحال نبحي هللا  : حم قلح  -صحلى هللا عليحه وسحلم-رسول هللا قال  :يعني قال الصحابي
فهح  حححد  ،بأححد الل يحين ،وعحن فعلحه -السحالمعليحه الصحال  و -جاء في متن حديث يتحدث الصحابي عن النبي 

مقصحود اضضحافة وال ،-السحالمعليحه الصحال  و -أما بالنسحبة للقحول وال عح  المنسحوب المضحا  إلحى النبحي  ؟غيرأن ي
فححالتعبير بححالنبي أو بالرسححول سححيانق حن المقصححود الحححا ، والحححا   -السححالمعليححه الصححال  و -إلححى حاتححه وشخصححه 
وال شححك أن الرسححالة أكمحح  مححن النبححو  عنححد الجمهححور، فمححنهم مححن  ،ويصححو وصحح ها بالرسححالة ،يصححو وصحح ها بححالنبو 

المتححدث عنحه حا   حن قى كح  ححال المعنحى ال يتغيحربحأ  دون العكح ، وعلح إحا أبدل احدنحى بحاحعلى ال :يقول
 الرسالة. واحد  سواء وص   بالنبو  أو 

 يا شيخ أحسن هللا إليك: إذا أبدل األدنى باألعلى أم العكس؟  طالب:
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 ين؟أ
 .....طالب:...

صحلى -هللا  قحال نبحي :الل ح كحان علحى كح  ححال إحا  ،تحروكحن الباء تدخ  على المإيهق إحا أبدل احعلى باحدنى 
يحه عل-يجحوز لحك أن تقحول: قحال الرسحول  هفعلحى قحول أنح -السحالمعليحه الصحال  و -أو فع  النبحي  ،-هللا عليه وسلم

أنحه يجحوز اضبحدال محا دام أحمحد وجوزه اضمحام  ،م   ما صوب النووي وغيره ،حن الرسالة أكم  ق-السالمالصال  و 
أو  هححا اختيحار :من أن تقول بدال   -السالمعليه الصال  و -في غيره  حدث عنه شخص واحد، يعني كما تقولالمت

 :ولحو قلح  ،مححهب ابحن حنبح  :عبحد هللا صحو، ولحو قلح مححهب أبحي  :ولو قلح  ،بن حنب أحمد هحا محهب اضمام 
أو  ،أو مححهب النعمحان ،مححهب أبحي حن يحة :، أو تقحولالمتحدث عنحه شحخص واححد ،محهب أبي عبد هللا بن حنب 

وال يتحأ ر الكحالم  ،حا  واحد محهب محمد بن إدري ، ما يختلف المتحدث عنه  :أو تقول ،افعيمحهب الش :تقول
هححا احصح ، لكحن إحا نحد عنحك الل ح   ،وأن تحروي كمحا سحمع  ،باضبدال، لكن ينبغي المحافيحة علحى أل حال الشحيو 

 فبحدال   ،فيبحدل -اينسحخ كتاب ح-تحب الكاتحب وهحو يك اأحيان حو ويته فال مانع من أن تبدله في م   هحا الموضع، الحي ر  
 (-السحالمليحه الصحال  و ع-قال النبي )ة مل، ه  نقول له: اطم  كفرق  هيسود الورق بالطم  يقول: ما فيأن من 

وعرفنحا فيمحا تقحدم أن  ،محن كتحب غيحرك اوأن  تنسخ كتاب ح (؟-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا )واكتب مكانها 
، وعلى هحا إحا كتب نىالمعب الرواية ما تدخلها ،المكتوبة المضبوطة المحرر  مصن ا الالرواية بالمعنى ال تدخ  

 (-السحالمعليحه الصحال  و -قحال النبحي )والححي فحي احصح   (-صلى هللا عليحه وسحلم-قال رسول هللا ) -سبق قلمه-
 اوأحيان ح ،ه ال يجحوزتغييحر المصحن ا  عنحد ابحن الصحالر وغيحر  يعني ولو جوز في م ح  هححا فحي الروايحة فحنحه حين حح  

فسحبق قلمححك وكتبحح  أو لسححانك ونطقحح  بالمقحدم مححؤخر والعكحح  ممححا يجححوز فيححه تححأ ر فيححه الكححالم، يتقحديم وتححأخير ال 
 هو من هحا النوع، يقول: ،وال يتأ ر الكالم به ،التقديم والتأخير

 فالظُُُُُُُُاهر المنُُُُُُُُع كعكُُُُُُُُس فعُُُُُُُُل    بُُُُُُُُُُُُُُُدلأن رسُُُُُُُُُُُُُُُول بنبُُُُُُُُُُُُُُُي ا  و 
 

 ،ال يتطحرق اضبحدال إلحى المواضحع المتعبحد بهحالح  قواحتياط ال شك أن هحا محهب تحر   يعني إبدال النبي بالرسول، و 
  حن لكح  واححد قأو العكح  يعنحي صحيا احداء معحرو  أنحه ال يغيحر أخبرنحي بسحمع    ،كما جاء فحي ححديث البحراء

ن كان كح  منهمحا يسحتعم  فحي السحماع محن ل ح  الشحيخ ،ى يخصهامعن   امنهم  ،يصحتهاصخ لهحا  لكحن كح  واححد ،واا
عححن أبححي  :أن يقححول -صححلى هللا عليححه وسححلم-مححن أن يقححول: عححن أبححي هريححر  عححن النبححي  يعنححي هحح  لححه بححدال   ،يرفعححه

ا في المكتوب، لكن إحا أراد يمهحه لي  له أن يتصر  ال س ،أو رفعه ،أو رواية ،أو ينميه ،أو يبلغه ،هرير  يرفعه
هحا ال بحأ   إنما احعمال بالنيا (()) :-ليه الصال  والسالمع-في الحديث المرفوع إلى النبي  :أن يستدل ويقول

 يقول: ،به
 جُُُُُُُوازه ابُُُُُُُن حنبُُُُُُُل   وقُُُُُُُد رجُُُُُُُا

 ج

 ................................... 
 

محع أنحه  ،وهححا محن تحريحه ،أنحه جحا ز ، أو أرجحوأنه ال بأ  بحه أحمد عن م   هحا التغيير فقال: أرجوس   اضمام 
ال حنحه  قيعنحي يحاهر "وهُو جلُي"صحوب الجحواز  "والنُووي صُوبه"، جحوازه ، وهنحا رجحاالمنحع :جاء عنه في رواية
ونبيك  ،آمن  بكتابك الحي أنزل ))مخرج في الصحيو من حديث البراء الفي حديث حكر النوم  ،يتغير به المعنى
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ورسححولك " :قححا ال   أعححاده عليححه -عليححه الصححال  والسححالم-فلمححا أراد أن يسححتحكره ويتح يححه علححى النبححي  ((الحححي أرسححل 
ال يجححوز التغييححر  : إن اححكحار توقي يححة،مححن أهح  العلححم مححن يقححول، ((ونبيحك الحححي أرسححل  ،ال))قححال:  "الححي أرسححل 

ونبيحححك الححححي "ن قحححول يبحححدل ححححر  بححححر ، ومححن قا ححح  يقحححول: إ وال ،يحححنقص وال اال يحححزاد فيهحح ،تقحححال كمحححا هحححي ،فيهححا
يعنححي يشححتم  مححن المعنححى أك ححر،  "ورسححولك الحححي أرسححل لححه: "عليححه قو يشححتم  مححن المعنححى غيححر مححا يشححتم   "أرسححل 

 والنبو  ال يوجد ما يدل عليهحا، إحا "أرسل " :قوله احن الرسالة دل عليه "ورسولك الحي أرسل "أك ر مما يتضمنه 
 -رقحول الجمهحو - ة من وجه والعكح ، وأمحا علحى القحولوأن النبو  لها مزية على الرسال ،ن الل يين متباينان: إقلنا

، فتحدل واالرت حاعنهحا محن النبحو  : إمحع أن النبحو  بعضحهم يقحول ،فحال يتجحه م ح  هححا الكحالم اأن الرسالة أفض  مطلق ح
والرسحالة عامحة  ،خاصحة بالبشحر امما ال يدل عليه الرسالة، والنبو  أيض   ،-عليه الصال  والسالم-على رفعة شأنه 
عليحححه الصحححال  -ومحححا دام الحححرد جحححاء منحححه  ،العلحححمحكرها أهححح  إلحححى غيحححر حلحححك محححن ال حححروق التحححي يححح ،بالبشحححر والمال كحححة

هححححا الكحححالم لحححي   ،ال ،المعنحححى واححححد وال يتحححأ ر اأبحححد   :يقحححول حححححد أن يختحححار فحححي م ححح  هححححا الل ححح  فلحححي  -والسحححالم
هنحا هحو  -عليحه الصحال  والسحالم-أو قحال النبحي  ،-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :لكن في قولنا ،بصحيو
 نعم. ،البحث مح  هحا

 ن  ي  ل  ج  ر   ن  ع   و  أ   ن  ه  الو   ن  م   ع  و  ى ن  ل  ع   ع  ا  م  الس  
ُُُُُُُُُع   م  ث ُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُل  ُُُُُُُُُال  ب   ع  ام  ى الس   ه  ر  اك  ذ  م 

ُُُال  و   ُُُ ن  ت  م  ُُُخ  ش   ن  ع  ُُُو   ن  ي  ص  ُُُ د  اح   ح  ر  ج 
ُُُُُُم  و   ُُُُُُع   م  ل  س  ُُُُُُُك   ه  ن  ُُُُُُُ م  ل ُُُُُُى ف  ن   ف  و  ي 
ُُُُُُُُي   ن  ا   و   ُُُُُُُُ ن  ك  ُُُُُُُُل    ن  ع   ه  ع ُُُُُُُُط  ق   او  ر   ك 

ُُُُُُُُ ُُُُُُُُُب  ال   ع  م  ُُُُُُُُُك   ان  ي  ُُُُُُُُُْ  ال   ث  ي  د  ح   ك  ف 
ُُُُُُُُُو   ُُُُُُُُُف  و  ذ  ح  ُُُُُُُُُ د  اح  ُُُُُُُُُال   ن  م   اد  ن  س 

 

ُُُُُُُُُُُي  ب    ُُُُُُُُُُُك   ه  ان  ُُُُُُُُُُُو   ع  و  ن  ُُُُُُُُُُُ ن  ه   ه  ر  ام  خ 
ُُُُن  ي ح   ل   ُُُُال   س  ُُُُه   ف  ذ  ح  ُُُُل   ل  ُُُُي   ن  ك   ح  ص 
ُُُُُال  و   ُُُُُح   ف  ذ  ح  ُُُُُث  و   ث  ي  ُُُُُف   اق  ُُُُُأ   و  ه   ف  خ 
ُُُُُُُأ   ُُُُُُُ ز  ج  ُُُُُُُم   ل  ب  ُُُُُُُخ  ب   ز  ي  ُُُُُُُم  ج   ط  ل   ه  ع 
ُُُُُُُُو   ُُُُُُُُب   ح  ر  ج  ُُُُُُُُم   ض  ع  ُُُُُُُُر  ل   ض  ت  ق   ك  لت 

ُُُُُُُ ُُُُُُُف  ُُُُُُُم  ا ن  ي  ت  ر  و  ي الص  ُُُُُُُد  ز  ل  ل   ع  ن   اد  ي 
 

 النايم الحاف  العراقي:  -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
يعنحي  ،السحماع علحى نحوع محن الحوهن "أو عُن رجلُين"يعني على نوع محن الضحعف  "السماع على نوع من الوهن"

حن العبححر   قتسححمع مححن الشححيخ واالسححتماع فيححه قصححور ،كتسححمع مححن الشححيخ علححى ضححعف فححي تحملححك أو فححي أدا حح
 ...ع ال يتعلق بالدر و أو تكتب في موض ،باالستماع ال بالسماع، تسمع من الشيخ وأن  تنير في كتاب آخر

 ......طالب:
أو تكلم جارك كما يحص   ،أو تنع  ،أو تكتب ،ي موضوع آخر، لكن تنير فال ،تعليقا  عن الشيخ في الدر 

هحححا  ،يحرن الجححوال يقحوم طالحب ويحرد اأحيان ح ،يروفنححا وفحي حالنحا فحي علحى الجحوال مح ال   وتححرد ،محن ك يحر محن الطلبحة
م لمحا كنحا نقحول للطحالب يعنحي عنحد قحول  ،سماعه ضعيف، وم   هحا لو يجلح  فحي بيتحه ويقحرأ أفضح  لحه ،ضعف

از  علححى وجهححه خيححر مححن اضجحح" يقححول أهحح  العلححم هحححا ،"اضجححاز  الصحححيحة خيححر مححن السححماع الححرديء" :أهحح  العلححم
حنحه يجحيء يشحغ  ن سحه  اب لبعض الطالب أفض  من االنتيحامقاالنتس :، ونقول لبعض الطالبيء"السماع الرد
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، أو ال يتعححب وال يتعححب، وم حح  هحححا الحححي ينيححر فححي كتححاب آخححر ،ويشححغ  غيححره، ينتسححب ويهححتم بدروسححه أفضحح  لححه
 .ديءهحا سماعه ر  ،جوال وما أشبه حلك أو يرد على ،اأو ينسخ كتاب   ينع  أو يتحدث مع زميله

وأمحر ونهحى وصحر  ودبحر وعبحر وهحو  ،بعض احمور ببعضسيما إحا خلط  ال ءتحدي ه ردي اوكحلك الشيخ أحيان  
هحا يحص  الخل  عند السامع بسبب تسحاه  هححا الشحيخ، قح  م ح  هححا إحا كحان الشحيخ يححدث أو الطالحب  ،يحدث

 .يسمع منه في حال المحاكر 
ُُُُُُُُُُُو   ج  ثُُُُُُُُُم علُُُُُُُُُى السُُُُُُُُُامع بالمُُُُُُُُُذاكره  وهُُُُُُُُُُُم خُُُُُُُُُُُامره ع  بيانُُُُُُُُُُُه كن

 

، لكحن االسحتماع عنحدي أنحا وهللا كنح  أسحمع :يقحول ،يعني إحا كان يسمع لكن على نحوع محن الضحعف والحوهن يبحين
مشحغول فحي مسحألة أو بالي  ،كن  منشغال   ،مريض، ال يتسنى لي االستماع الكام  ،مجهد ،متعب حني ضعيفق
ححا كحان ، فحلما هو بصدده تكتم  لديه احهلية أهليحة التحمح  اتام   ا رغ  ولحا على طالب العلم أن يت رغ ت قفي قضية

مسححألة حنححه ال قبححد مححن البيححان ال ،مححن حلححك شححيءأو كححان تحدي ححه علححى  ،سححماعه علححى نححوع مححن الهححون والضححعف
 ،أو في وق  معين ،ينق ، فححا كان على ضعف أو على وهن في ير  معين يقب  ك  ما ، قة م ترضة في راو  

شحك أن محن دونحه فحي الح ح  أفضح  منحه، يعنحي إحا وجحد سحماع شحخص فحي طبقحة  لم يبين الو  أو في در  معين
لمشحهود لححه بأنححه مححن ليهححا، هحححا اتالطبقححة التحي مححن دونحه فححي عليحا مححن ال قححة والضحبط واضتقححان ويشححاركه فحي الححدر  

ال عنحده  الطبقة العليا محن أجح  الم اضحلة، ي ضح  عليحه ال حاني، والبيحان  شحيءفحي هححا الوقح  يعنحي عنحده يحر  واا
يعنحححي فحححي بعحححض  ،فضحححلنا عليحححه عنحححد المعارضحححة محححن هحححو دونحححه ،سحححماعي فحححي هححححا الحححدر  فيحححه ضحححعف :فحححححا قحححال

عرضححح  لحححه  ،شححيء هاجتاحححح ،دهمححه أمحححريصحححير  االيححرو  تجعححح  اضنسحححان يتصححر  تصحححرفا  ال تليحححق بححه أحيان ححح
، لمححاحا؟ حنححه يعححي  فححي صححالتك أعححد :يعنححي بعححض طححالب العلححم المعححروفين بححالتحري واحححد مححنهم قيحح  لححه ،مصححيبة

فم ح  هحححا إحا كححان فحي حححال السححماع  ،وقححد يتصحر  تصححرفا  محا يليححق بححه ،ايحر  وهححو يصحلي مححا عقحح  منهحا شححي   
حدي ححه لححو لححم يبححين  وعلحى هحححه الحححال عليححه أن يبححين، المسححألة م ترضحة فححي هحححا الححراوي الضححابط ال قححة مباشحر  نححرج

حنححه أضححبط منححه، فححححا كححان اليححر  ق و حدي ححه علححى حححديث غيححرهنححرج احصحح  أن ؟علححى حححديث غيححره ألححي  كحححلك
ت ضحي  ال-ولححا يقولحون فحي الت ضحي   قوفيه وهن رجحنا من هو دونه عليحه ضعفالحي سمع به هحا الحديث فيه 

يعنححي م لمححا نقححول: سححالم أجحح  مححن نححافع، يعنححي هحح  كحح  مححا يرويححه سححالم  ،ي ححال يقتضححي الت ضححي  الجز  -اضجمححالي
حا قلنا ،ال ؟رويه نافعراجو على ما ي البخاري أرجو من صحيو مسلم ال يعني هحا أن كح  ححديث فحي صححيو  :واا

حا قلنحا ،لما يعتري احفراد من م ح  هححا قالبخاري أرجو من ك  حديث في صحيو مسلم فضح  محن ن الرجحال أ: إواا
محالي ال يعنحي الت ضحي    اضجامحرأ  محن النسحاء، فالت ضحيكح  محن الرجحال أفضح  محن  النساء ال يعني أن ك  رجح 

 الجز ي.
 ...................................  ج  ثُُُُُُُُُم علُُُُُُُُُى السُُُُُُُُُامع بالمُُُُُُُُُذاكره

 

 م  ؟ما الحي تحكره في مسألة كحا ؟يحكر في باب كحاحا ما :المحاكر  يجل  الشيخ مع طالبه أو مع أقرانه فيقولون 
بجملحححة تحححدل عليحححه، كمحححا ي عححح  أصححححاب  ه، يححححكر بجملحححة تحححدل عليحححه ،ديث، أو يححححكر ححححديث بمعنحححاهيححححكر طحححر  حححح

يعني ه  هحا ممكن أن يستدرك ل يحه أو يحروي  ،م ال   الجساسة : في الباب حديثقال ا، إحا تحاكروا شي   احطرا 
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السححقي ة أو الطالححب عححن هحححا الشححيخ حححديث الجساسححة بت صححيله مححن خححالل قححول الشححيخ حححديث الجساسححة أو حححديث 
حن الرواية يعني حال المحاكر  لي  فيها من التهيئ واالحتياط والتححري  قوى ما يمكن أن ير  ،حديث كحا وكحا؟ ال

يعنححي م حح  مححا يقححال علححى ألسححنة ال قهححاء: هحححه فتححوى وهحححا تقريححر، هحححه فتححوى  ،ث م حح  مححا فححي حححال التحححديثتحححديلل
فيححه ، يعنححي مححا حححرر أو علححق فيححه علححى كححالم ،معححرض كححالممححر فححي يعنححي مقصححود بهححا الحكححم، وهحححا تقريححر يعنححي 

 يقول:الكالم بدقة، 
 بيانُُُُُُُه.............................  ج  ثُُُُُُُُُم علُُُُُُُُُى السُُُُُُُُُامع بالمُُُُُُُُُذاكره

 

 .(على)من صيا الوجوب يعني  ...،احسلوب يدل على يعني على السامع
ُُُُُُُُُُُوع وهُُُُُُُُُُُم خُُُُُُُُُُُامره  ج  ...................................  بيانُُُُُُُُُُُه كن

 

 يتححأ ر كمححا عححر  عححن لكححن إحا كححان ال ، ر مححن هحححه المححؤ را يعنححي إحا كححان الطالححب يتححأ ،يعنححي خالطححه نححوع وهححم
حححد مححن وايححأتي بححأجزاء معححه وينسححخها والشححيخ يحححدث، وقححال لححه  ،أنححه كححان ينسححخ -رحمححه هللا-قطني الحححاف  الححدار 

محن ححديث؟ يسحأل الشحيخ  قحال: كحم أملحى ،تنسحخ  دمح أن  اآلن ضيق  علينحا وال لحك حاجحة بالحدر  محا :الطالب
أسحححانيدها كححححا وأل ايهحححا كححححا،  االشحححيخ إلحححى اآلن  مانيحححة عشحححر ححححدي    ، قحححال: أملحححىوهللا محححا أدري  هاقحححال: هحححالمنتقحححد، 

ف ُه  يقول:  -ج  وعال-هللا و ،وح يي لي  م   ح يك و  ب ُي ن  ف ُي ج  ل  م  ن ق ل  ج  ع ل  َّللا   ل ر   [( سحور  احححزاب4)] }م ا ج 
 ،القحراء م ح  علحم الحدين السحخاوي وغيحره يقحرأ عليحه العحددوبعحض  ،يعني الحهن ينبغي أن يتجه إلحى محا هحو بصحدده

 ،ويرجحع إلحى هححا ،ويحرد علحى هححا ،علحى هححايحرد و  ،ويحرد علحى هححا ،كح  واححد فحي سحور  ،في آن واحد عشر  م ال  
واحححد  ،هلل والحمححد، لكححن إحا كححان واحححد معححه البخححاري و  القححرآن ضححبطه متيسححر ،سححيما القححرآن يعنححي بالدربححة والخبححر  ال

أن يستحضر الشيخ الحرد  اما يمكن إطالق   ،واحد آنويقرؤون في  ،واحد من المسانيد ،واحد من السنن ،مسلممعه 
حا فع  حلك فحسم ،على جميع هؤالء  اعه فيه وهن شديد.واا

 ...... طالب:...
 ؟له عالقة بالكتاب ايعني يسمع شريط  

 ....... طالب:..
تجحده وهحو  ،ن بعض النا  يبخح  فحي الوقح  علحى أهحم المهمحا م   من ينسخ سماعه فيه وهن، اآل، م   ما قلنا

ححويححرد علححى الم   ،يقححرأ القححرآن يجيححب المححؤحن فيسححمع م لمححا ت ضححل  اه  أك ححر مححن حلححك تسححوقححد ي ،ويححرد علححى كحححا ،لمس 
ال شيء اشريط    ن، ويضحاحخبحار بقحدر التهليح  ما حة وأما بالنسحبة لذحكحار فهححا التسحاه  فيهحا أك حر، فتجحد مح ال   ،واا

عنحد جمحع يعنحي ال يلحزم إحضحار القلحب هلل، أسمع احخبار وأهلح  والحمحد  :بالوق  من أج  أن يكسب القو  يقول
 في علها بعضهم.  ،هللا المستعان ؟يضيع أينوقته الباقي  ماما أدري  ،، فيستغ  وقتهمن أه  العلم

 ..... طالب:...
النصحوص مرتبحة  ؟ال تحؤدي الغحرض هحي باطلحة أو  هحلكحن  ،كحاره يحاهرالضحعف فحي أح -هللا المستعان-إيه هحا 

واحجحر  ،يك حي اصححيح   انطق ح ابه يعني ما دام نطق ،مرتبة على القولالنصوص  ،على القول كما قال ابن حجر
 له نصيب منه. لكن قدر زا د على حلك مما ين ع القلب، ال ما ،مرتب عليها  اب 
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 ........طالب:.
 وا؟قال ماحا

  .....سبحان هللا وبحمده :يقول مثًل طالب: 
 بر ما يحكر.د، لكن الكالم على تيعني الحكر عند المبدأ ،هحا الحي أحكر في نيته أن يحكر ،ال

 ........طالب:.
 .ال هحا يختلف ،إيه

ُُُُُُُُُُُوع وهُُُُُُُُُُُم خُُُُُُُُُُُامره  ج  ...................................  بيانُُُُُُُُُُُه كن
 

 يعني خالطه.
ُُُرح ُُُتن عُُُن شخصُُُين واحُُُد ج   والم

 سُُُُُُُن الحُُُُُُُذف لكُُُُُُُن يصُُُُُُُحل يح   ج
 ج

أححدهما  -عحن راويحين-المتن عن شخصين واححد جحرر هححه المسحألة م ترضحة فيمحا إحا روى الحراوي عحن شخصحين 
حححعيف، فححححن كحححان الححححديث بكمالحححه عنحححد ا قحححة واآلخحححر ضححح ، لحححه أن يححححح  فحححالعبر  بال قحححة ال قحححة وعنحححد الضحححعيف أيض 

ومسححلم قححال: عححن فححالن  لهيعححة، يعححة وحححح  ابححنمواضححع عححن مالححك وابححن له، اضمححام البخححاري روى فححي الضححعيف
 ،إشحكال ههححا محا فيح ،عنحد ال قحة ابحن لهيعحة أو غيحره، هححا إحا كحان المحتن كحامال  يكني به عن هحا الضعيف  ،وآخر

 راويحينتحدلي  التسحوية، تحدلي  التسحوية يكحون الححديث عحن ب، وال يلتحب  هححا حن  بوته بال قحة كحا    قوال يلزم حكره
أسحقط الضحعيف الرجحال  لراويان ال قتان لقي أححدهما اآلخحر، يعنحي لحو راجعح  كتحبضعيف، وهحان ا  قتين بينهما

الضحعيف بحين هححين فحححا أسحقط  هححا  ،يعني موجود روى عنه أحاديحث ،ووجد  أن الراوي روى عن شيخ شيخه
ى عحن اال نحين فحي طبقحة يعنحي فيمحا إحا رو  ،وال يحدخ  فحي مسحألتنا ،فهححا شحر أنحواع التحدلي  ،حو الخبحرال قتين ص  

 ،مشحكلة هححدهما محا فيح، وححح  أعنحده ححديث محن روايحة  قتحين كمحا لحو كحان ،واحد ، وحح  أحدهما وأبقحى اآلخحر
ح الححديث إحا كحان عنحد أححدهما كحامال   ،شريطة أن يكون الحديث عندهما كحامال    ،هنحا يحأتي اضشحكال اوال حاني ناقص 

حنحه قحد يكحون هححا  قال يجحوز حين حح   ،احدهما  قة واآلخحر ضحعي   كان أ، و وتكملته عند فالنأو عند أحدهما ناقص 
أو العكحح  لححو  ،فيصحححو بسححبب هحححا ال قححة وهححو فححي الحقيقححة ضححعيف ،تححابع لححهال مالل حح  اسححتق  بححه هحححا الضححعيف و 
وكححال طرفححي  ،كححم علححى الحححديث بالضححعف بسححبب هحححا الضححعيف وحححرم النححا  منححهحححح  ال قححة وأبقححى الضححعيف ح  

وال يضححعف ال ابحح ، يعنححي كمححا قيحح  عنححد الكححالم علححى المسححتدرك  ،ال ي بحح  غيححر ال ابحح  ،م ومنقححوضالمسححألة حمححي
 .والكالم على موضوعا  ابن الجوزي 

ُُُُُُُُه إذ خُُُُُُُُرج ُُُُُُُُامع في ُُُُُُُُر الج  وأكث
 

ُُُُرج  ُُُُا الف ُُُُى أب ُُُُض العُُُُعف عن  ج  لمطل
تدرك ن الضححرر حاصحح  بسححبب موضححوعا  ابححن الجححوزي م حح  الضححرر الحاصحح  بمسحح: إوقلنححا ،هحححا تقححدم  المسححألة

وابحن الجحوزي  ،فجعح  النحا  يعلمحون بهححا الموضحوع ،بح  موضحوعة ،ن الححاكم صححو أحاديحث ضحعي ةح قالحاكم
 فحرم النا  منها، قال:بالوضع صحيحة حكم على أحاديث حسنة ب  

ُُُرح ُُُتن عُُُن شخصُُُين واحُُُد ج   والم
 ل يحسُُُُُُُن الحُُُُُُُذف لكُُُُُُُن يصُُُُُُُح   ج

 ج

  عند ال قة. إن هحا إحا كان الحديث كامال   :وقلنا
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 ...... طالب:...
 انتهى اضشكال.ن إحا بي  

 ومسُُُُُُلم عنُُُُُُه كنُُُُُُى فلُُُُُُم يُُُُُُُوف
 
 

 ................................... 
 ج

 نعم؟ 
 . ........:طالب
ح ال هو ي عحن  قحة وضحعيف أفضح  محن ححديث محروي عحن و ر ، يعنحي ححديث محبالكليحة االضعيف يعني لي  مطرح 
 .فعند الترجيو يرجو هحا ،لعلميعني تعدد الطرق له شأن عند أه  ا ، قة فقط
 . :........طالب

 لكن يبقى أن حكر تعدد الطرق له شأن عند أه  العلم.  ،هو على هحا
 . :........طالب

فلححو عارضححه  ،مححن أهمهححا بيححان المؤلححف أن الحححديث لححه طححرق، أنححه يححروى مححن غيححر طريححقلكححن  ،ك يححر هححو لححه فوا ححد 
والضححعيف  ،نعححم يححرجو بححه ،وجححدنا بمححا يشححهد لححه ولححو مححن ضححعيفلكححن إحا  ،حححديث بمنزلتححه بححدون الضححعيف توقححف

ححح وهحححو ال يححححتط  ،حكحححره ،كمحححا فحححي تح حححة المحححودود يحححرجو بحححه -رحمحححه هللا-عنحححد ابحححن القحححيم  االححححي ال يححححتط بحححه مطلق 
 .لكن عند الترجيو يرجحون بأدنى شيء ابالضعيف مطلق  

 ومسُُُُُُلم عنُُُُُُه كنُُُُُُى فلُُُُُُم يُُُُُُُوف
 
 

 ................................... 
 ج

 وآخر.  :يعني قال
................................... 

 

 والحُُُُُذف حيُُُُُث وثقُُُُُا فهُُُُُو أخُُُُُف 
 

أو يكحون الححديث  ،عحن اآلخحر والحبعض ال حاني ،وقد يكون بعض الحديث عحن واححد ،إحا و ق الراويان كالهما  قة
لكحن إحا  ،ى إشحكال إحا كحان بكمالحهأدنح ههو عند ال اني بكماله، لكحن هححا محا فيح اأيض  ، وال اني بكماله عند أحدهما

 يقول: ،كان بعضه عن هحا ال قة وبعضه عن هحا ال قة وحح  واحد
................................... 

 

 والحُُُُُذف حيُُُُُث وثقُُُُُا فهُُُُُو أخُُُُُف 
 

 حاك الطريق.  ء جاء من هحا الطريق أو مناسو  ،لماحا؟ حن الحديث  اب  ،لو ححف  واحد أخف
ن يكُُُُُُُُن عُُُُُُُُن كُُُُُُُُل راو    قطعُُُُُُُُه وا 

 

 ُُُُُُُ ُُُُُُُه ز  أج  ُُُُُُُط جمع ُُُُُُُز بخل ُُُُُُُل مي  ب
 
 

وأنحا  ،ححد ني بعضحه ، كح   يرويحه الزهحري عحن فحالن وفحالن وفحالن ،يعني كما فع  اضمحام البخحاري فحي قصحة اضفحك
 .، لكنهم ال يجتمعون على روايته كامال  المهم كلهم  قا  ،لحديث بعضهم أح  

ن يكُُُُُُُُن عُُُُُُُُن كُُُُُُُُل راو  قطعُُُُُُُُه  وا 
 

 ......... بُل ميُز.............. ز  أج   
 
 

 .حن كلهم  قا  قما يلزم ،القطعة عند فالنهحه و يعني ما يلزم تمييز أن هحه القطعة عند فالن 
................................... 
 مع البيان..........................

 ........................بخلط جمعه 
................................... 
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وال الحث لحه قطعحة منحه  ،واآلخحر لحه الحبعض اآلخحر ،رويه من طريق هؤالء، وبعضهم لحه بعحض الححديثتبين أنك ت
 وهكحا.

ُُُُُُُُرك    ج  مُُُُُُُُُُع البيُُُُُُُُُُان كحُُُُُُُُُُديث الفُُُُُُُُُُك    وجُُُُُُُُرح بعُُُُُُُُض مقُُُُُُُُتض  للت
 ج

يخحتص  : إن ك  واححدوقال ،جمعهم الزهري هحه التي روي  من طريق جمع من الروا  قصة اضفك  يعني لو م ال  
حنحه  قهحا يقتضي ترك الخبر ،وال ندري أي قطعة روى  ،بين هؤالء ضعيف واحد منترضنا أن بقطعة منه، لو اف

حا لم يحص  تمييز الصحيو من الضعيف فحنه حين ح   ،التب  فيه الضعيف بالصحيو هحا  "وجرح بعض  " ،يترك واا
  ."للترك   ض  تقم"أو بعضهم تنوين عوض، يعني بعض الروا  

 ( أو منصوب ب ع  مححو  ي سره المحكور.منعاح)م عول مقدم ل "وحذف واحد"
ُُُُُُُُُن السُُُُُُُُُناد   ُُُُُُُُُد م  ج  فُُُُُُُي الصُُُُُُُورتين امنُُُُُُُع للزديُُُُُُُاد    ج  وحُُُُُُُُُذف واح

رجحنحا لامنعحه  :، لكحن لحو قيح امقحدم   وهنا أرجو إعرابه م عوال ،ويقدم الم عول ،مع أنه يسلط عليه ال ع  ولو تأخر
 .حن ال ع  ال اني اشتغ  بالضمير قأنه منصوب ب ع  مقدر

ُُُُُُُُُن السُُُُُُُُُناد   ُُُُُُُُُد م  ج  فُُُُُُُي الصُُُُُُُورتين امنُُُُُُُع للزديُُُُُُُاد    ج  وحُُُُُُُُُذف واح
صححار  لححو حححح  واحححد ،ولححم يميححز نصححيب كحح  واحححد مححنهم ،مححع مححن روا  متعححددينيعنححي فححي حححديث اضفححك الحححي ج  

وفححي  ،صححار نصححيب هحححا المححححو  مححن المححتن يححروى بسححند منقطححع فححي هحححه الصححور  ،نصححيبه يححروى بسححند منقطححع
 .اقتضاها فيما إحا كان أحدهما ضعي   وم ،التي قبلها الصور 
 آداب المحدث. ، نعم

ث   د   ا ب  ال م ح   آد 
ي ث   ُُُُُُُُد  ُُُُُُُُي  الت ح  ُُُُُُُُة  ف ي  ح  الن   ُُُُُُُُح   ص   و 
ُُُُُُُت ع م ل   ُُُُُُُل  و اس  ت س  ُُُُُُُ   و ات  ع   ث ُُُُُُُم  ت و 

تً  ُُُو  ب   اص  ل ُُُس  ب ُُُ  د  ي ث  و اج  ُُُد  لُُُى ال ح   ع 
ُُُُُُة  ط ال ُُُُُُب  ف ع ُُُُُُُم   ي  ل ُُُُُُ   الن    ل ُُُُُُم  ي خ 

ُُي الط ر   ُُك  أ و  ف  ُُي    ل  ت  ُُث  اح  ي  ُُم  ح  ُُض  ث   ي 
ن ا ُُُُُُُُُُُُُُُي  س  م  ُُُُُُُُُُُُُُُن  ل ل خ  س  ُُُُُُُُُُُُُُُه  ي ح   ب   ن 
ُُُُُُُُُُُُُار ع   ب  ُُُُُُُُُُُُُر  ال  ُُُُُُُُُُُُُي خ  ب ر ي  د  والش  ر   و 
م   ُُُر  ُُُى ال ه  ش  ُُُاك  إ ذ  ي خ  س  م   ْ ُُُي ال  ب ر  ي ن   و 
ُُُُُل   ُُُُُم  ي ب  ُُُُُل  ل  ق  ُُُُُي  ع  ُُُُُن  ث اب  ُُُُُي ن  ي ك   ف 
ُُُُُُُُُُُُه   ف    ُُُُُُُُُُُُي  و  م  ي  ب ر ُُُُُُُُُُُُو ي  و ال ه ج   و ال 

ُُُُاك  األ س  برُُُُي إم  ين  ُُُُف  و  ُُُُى إن  ي خ  م   ع 
ُُُُُُض    ُُُُُُو  ح  ل  ف ه  ُُُُُُُ ه  د  ُُُُُُان  ر او  ف ي ح  ج   ر 
ُُُُُُُُُه   ن  م  كُُُُُُُُُُ ر ه  األ خُُُُُُُُُُ ذ  ع  ب ع عُُُُُُُُُُ ه   و 

ي ث    ُُُُُُُد  ُُُُُُُر ك  ل ل ح  ل ُُُُُُُى ن ش  ُُُُُُُر    ع   و اح 
ًبُُُُُُُط   حً  اي  ي  ُُُُُُُر  ت س  ُُُُُُُر  ال م ع ت ل ُُُُُُُي او  ب  ز   و 

ُُُُُُُُب   ُُُُُُُُس  و ه  ل  ر  م ج  ُُُُُُُُد  ُُُُُُُُة  ب ص  ب   و ه ي 
ًُُُُُُُُُُل  ث  ع ج  ُُُُُُُُُُد   ُُُُُُُُُُم   و ل  ت ح   أ و  إ ن  ت ق 

ُُُُل ك   ُُُُل د  س  ُُُُن  خ  و ه  و اب  ه  ار  ُُُُي  ُُُُي ش   ف 
اًمُُُُُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُُُُُا اع  ن  ي  ب ع  ر   ْ ُُُُُُُُُُُُُ  س  أل   و ل  ب 

ُُُُُُُُُ   ل   ص  ُُُُُُُُُاف ع ي   خ  ُُُُُُُُُك  و الش  ال  م   ك 
 

ن  ا ي  ُُُُُُُُُان  بال ث م  ُُُُُُُُُز م  و  ُُُُُُُُُل د  ج  ُُُُُُُُُن  خ   ب 
ُُُُُُُُُُُع ل   ُُُُُُُُُُُن  ف  م  الُُُُُُُُُُُ ك  و  م  ُُُُُُُُُُ  ن س  و   ك 
ُُُُُُُُُا  ه   ُُُُُُُُد  ال م  ا ب ع  ُُُُُُُُُو  ث  د  ُُُُُُُُالط ب ر ي  ح   ك 

ل   ُُُُُي  ُُُُُن  س  ف   و ا  ن  م  ُُُُُر  ُُُُُد  ع  ُُُُُُز ه  ق   ب ُج 
ُُُُُُُض    ُُُُُُر    األ ح  ع  ي ث  ب ح  د  ك  ت ُُُُُُُح  ت ُُُُُُُر   و 
ُُُُُُُُُُُُُه   ن  ُُُُُُُُُُُُُى م  ل  ُُُُُُُُُُُُُه  أ و  ف ي  ُُُُُُُُُُُُُد  و  ل   ب ب 
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُل   ُُُُُُُُُُُُُُُُُُد  و أ ق ب  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُم  أل ح   و ل  ت ق 
ُُُُُُا ع  د  ُُُُُل م  و  ُُُُُع  س  ُُُُُل   م  ص  ُُُُُد  و  م   و اح 

ل ًسُُُُُ ُُُُُل  م ج  ق ُُُُُد  ل ل م  ُُُُُن   او اع  ُُُُُذ اك  م   ف 
ل ي   ُُُُُُُت م  ُُُُُُُذ  م س  ُُُُُُُُو ع  ف ات خ  م  ث ُُُُُُُر  ج   ات ك 

ُا  مًُُُُُُُُُُُ  و  أب ع ُُُُُُُُُُال   ُُُُُُُُُُُع  مُُُُُُُُُُا اف ق   ي ت ب 
ُُُُُُُار  ت ُُُُُُُل   ه  ب ق  ُُُُُُُد  ب  ا ال  ُُُُُُُن و  س  ت ح   واس 
ُُُُُُُُُل   ُُُُُُُُُم  أ ق ب  ُُُُُُُُُُل    ث  ُُُُُُُُُد  ف الص  م   ف ال ح 
ُُُُُُُُُى ر اف ًعُُُُُُُُُ ع  ت ر  ُُُُُُُُُُل ى و  ص   ال ُُُُُُُُُُه  و 

ُُُُذ  و   ُُُُم   ر  ك  ُُُُب   ف  و  ر  ع  ُُُُ يه  ش  ُُُُل   ن  م   ب  ق 
ُُُُُُُُه  أل   ُُُُُُُُُف   م   ُُُُُُُُ ز  ا   ج   ن  ُ  كُُُُُُُُُي   م  ا ل ُُُُُُُُُم 
ُُُُ و  ر  او   ُُُُال  ي ف  م  ل  م  ُُُُد   ُُُُي و م  ق  ُُُُن  ش   ع 

ُُُُُُُُز د   ُُُُُُُُد    و ل  ت  ُُُُُُُُن  ف ا   ُُُُُُُُه  م  ُُُُُُُُا ف ي   م 
ُُُُُُُُُُت ن   ر  م  ُُُُُُُُُُي  ُُُُُُُُُُن اد  ق ص  ُُُُُُُُُُال ي  إ س   ع 
ُُُُُر   ُُُُُي األ و اخ  ُُُُُاد  ف  ش  ن  ُُُُُن  ال  س  ت ح   و اس 

ُُُُُُُُُُُُُر    ُُُُُُُُُُُُُت ق ن  و ا  ن  ي خ  و ا   م   ج  ل لُُُُُُُُُُُُُُر 
ُُُُُُُ م له  ح   ْ ُُُُُُُال  ُُُُُُُي س  ب  ل  ُُُُُُُل  ك  ي ن  ي  و   م 

 

ُُُُُُُُُُُُُُُُل   ت   ي ث  ر  ُُُُُُُُُُُُُُُُد  ل ل ح  ه م  و  ُُُُُُُُُُُُُُُُي  ل   ع 
ُُُُُُ ُُُُُُاف  ُُُُُُه  م ع  ت م  خ  ُُُُُُس  و  ل  ه  م ج  ُُُُُُد   ي ب 

ُُُُُُُم  إ ن   ُُُُُُُذ  ث  ُُُُُُُم اع  و ال خ  ُُُُُُُع  الس  ف   أ ر 
ًُُُُُُُُُُُل  ي ا م ح ص   ُُُُُُُُُُُُو  ت  ُُُُُُُُُُُُة  م س  ظ   ذ ا ي ق 

ُُُُُُُُُُُُُُل  رً  ُُُُُُُُُُُُُم ع ه  م ب  ُُُُُُُُُُُُُا اي س  م  ه   أ و  م ف 
ُُُُُُُُم ل   ي  ث ُُُُُُُُم  ب س  ت ُُُُُُُُُن ص  ه  اس  ُُُُُُُُُد  ب ع   و 

ُُُُن  أ و   ل : م  ُُُُو  ُُُُل   ي ق  ي  و اب ته  ُُُُر  ُُُُا ذ ك   م 
ُُُُُُُ ج  ُُُُُُُي خ  ت ر  ُُُُُُُاو الش  ع  د  ُُُُُُُي و م  و   ُم  الش 

ُُُُر  ك   ُُُُو   و  أ   ر  د  ن  ُُُُن   ف  ص  ُُُُن   و  أ      ق   ب  س 
ُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُاك   ه  ه  ر  ك  ُي  ُُُُُُُُُل  ع   ن  ُب  ُُُُُُُُُف   ة  ي   ن  ص 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُل  و  أ   ُُُُُُُُُُُُُُُُُت  ن  او   م  ه  ُُُُُُُُُُُُُُُُُف  أ  و   ه  ق   م ه 
ُُُد   ت م  ُُُت ن  و اع  ا  م  ُُُو  ُُُي خ  ف  ُُُل   ش  ُُُن  ك   ع 
ُُُُُُت ن   ف  ال ف  ُُُُُُو  ُُُُُُك ل  خ  ُُُُُُب  ال م ش  ت ن   و اج 

ُُُُُُُُُ ُُُُُُُُُع  الن  ُُُُُُُُُاي  م  اي  ك  ُُُُُُُُُد  ال ح  ر  ب ع   و اد 
ُُُُُُُن   س  ُُُُُُُو  ح  ُُُُُُُل ه  ف ه  م  ُُُُُُُال س  ال   م ج 

ُُُُت   ُُُُل   ىًن ص  ُُُُ   ي ح  ي  ض  ل ز  ُُُُن  ال ع ُُُُر   ع 
 

 :-تعالى رحمه هللا-يقول النايم 
بححه محع أن احصحح  أن يبححدأ بطالححب  دئوب حح ،المححدث الحححي هححو الشحيخ ،ه آداب طالححب الحححديثيحويل "آداب المحُُدث"

 ،حنحه فحي الغالحب هحو احكبحر قى التشيخ، وهنا يقدمون المححدثفالطلب متقدم عل ،احن الشيخ كان طالب   قالحديث
 ، يعني الخطب يسير في م   هحا.والخطب سه  ،ولك  وجه ،وهو احقدم في الطلب

ولححي  المححراد بححه احدب العرفححي االصححطالحي الحححي  ،والمححراد بححه أدب الححن   الموافححق للشححرع ،جمححع أدب :واآلداب
 هيطلحق علحى نحوع فيحح احن احدب صحار اآلن فن حح تحب فيحه وعنححه الشحيء الك يحرقوك   ،كلححم فيحهيحمح  اسحم ال حن الححي ت  
فيححه المصححن ا  الك يححر  والكبيححر  التححي   وأل حح ال أدب الححن  ، ،الحححي يسححمونه أدب الححدر  ،ك يححر ممححا يخححالف احدب

ك ممحا ى الشحر، وغيحر حلحإلحى الكححب، تضحم الخيحر إلح وتجمحع الصحدق ،تجمع الجد محع الهحزل ،تجمع ما هب ودب  
 ،ومع حلك هي موجود  يتداولها النا  كابر عن كابر ،الكتب، ويغلب عليها طابع الس ه والمجون  تتصف به هحه

فححي قححراء  لكححن مححع حلححك علححى طالححب العلححم أن يتحححرى  ،اسححت اد منهححا أهحح  العلححم ،مححن فا ححد ، يسححت اد منهححا تخلححو وال
، ومحن احغحاني حبحي ال حرج احصح هاني :ها كتحابأ و يعنحي محن أسح ،وهي مت اوتحة علحى درجحا  ،الع يف النزيه منها

ها محاضحرا  احدبحاء ومححاورا  البلغحاء والشحعراء، للراغحب احصح هاني صحاحب الم حردا ، ن لم يكن أسوأ ها إأسوأ 
وابن الحوردي عحالم فقيحه قاضحي م تحي ألحف فحي ال قحه والتحاريخ وألحف فحي احدب فأسحف وبلحا الغايحة  ،م ردا  القرآن
وقححال: مححا يححدري هحححا المنتقححد أن العلححم الشححرعي شححيء واحدب  ،وانتقححد بحححلك وبححين فححي مقدمححة كتابححه ،فححي اضسحح ا 
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فحي محن النيحر يعنحي إحا أك حر  أنحا وهللا  :طالحب العلحم يقحول ،هحا الكالم يقب ؟ محا يقبح ه  م   لكن  ،شيء آخر
كتحب فحي نقحول: ال محانع محن النيحر  ،مستجأر وأرور القلب و او ر بد أن أ وال ،المل  والسآمة الكتب الشرعية دب إلي  

حالالتواريخ التي فيها  يعنحي زهحر اآلداب للحصحري  ،وكتحب احدب لكحن ينتقحي منهحا احنيحف ،اعبر  واالستجمام أيض 
نحب احدب الححي هحو وامحن ج امهم ح اإن المؤلحف أغ ح  جانب ح :الحي حققحه قحال ،مع أنه ما سلم ،من أني ها وأحسنها
ححم االمجححون، أغ حح  جانب حح هححو  ،تكلححم عححن الشححيء علححى نقححيض حقيقتححه -سححبحان هللا-يعنححي  ،مححن جوانححب احدب اهم 

 ،-عليححه الصححال  والسححالم-خححال  احدب لححي  احدب، احدب أن يتححأدب اضنسححان بمححا جححاء عححن هللا وعححن الرسححول 
ل ح  من القحول فيتحاشى ا ،الجملة أو المقطع أو الكالم في الكلمة الواحد ما هي بيعني بحيث ينير في الكلمة 
حح ،وهححو المجححون  ،مححن جوانححب احدب اكبيححر   ا  جانب ححغ ححأ  هنحح: إوالمجححون فححح ، ويقححول يعنححي  ا ححم بعححد حلححك يقححول كالم 

  ؟نعم ،اخالص   لحيا  ت قد حيويتها إحا كان  هدىيقول: إن ا
 ........ طالب:.

يحزاول بعحض هححا ال حح  الححي يعنحي قحد  ،همناسحب لحهو من احدب الحي  ،هحا كالم شنيع، لكن هو ال ق به ه،إي
على ك  ححال المقصحود بحاحدب هنحا أدب الحن   الححي جحاء عحن هللا يتحدث عنه، بعض هحا المجون قد يقع فيه، 

فيححه كتححب نافعححة فححي البححاب، اآلداب الشححرعية البححن م لححو كتححاب جميحح ، و  ،-عليححه الصححال  والسححالم- هرسححولوعححن 
بعحض المالحيحا  ن حي ، غححاء احلبحاب للسح اريني محع أن فيحه  اأيض   ،البن عبد القوي  منيومة اآلداب وشروحها

محاتع ونحافع يعنحي  -رحمحه هللا-البحر  يعنحي كتحاب ابحن عبحد يست اد منه، هناك كتب في الباب من الطالسم وغيرها
 نعم؟  ،موجود  في هحا الباب -وهلل الحمد-والمؤل ا   (بهجة المجال  وأن  المجال )وع يف 
 ......طالب:..

ابن  ،إنما هو البن الجوزي  ،ابن القيم ولي  له تب باسمك   ،أخبار النساء البن الجوزي  ، هو ابن القيم ما ألفوهللا
 .وله قصيد  في احدب، احدب المحمود ،حكر  م ال ابن الوردي ،حزم وغيره كلهم يعني ك ير منهم ألف

 اعتححححححححححححزل حكححححححححححححر احغححححححححححححاني والغححححححححححححزل
   حيححححححححححححححححححححححام الصححححححححححححححححححححححبا ودع الحححححححححححححححححححححححكر  

 وجانححححححححب مححححححححن هححححححححزلوقحححححححح  ال صحححححححح   
 فذيححححححححححححححححححام الصححححححححححححححححححبا نجححححححححححححححححححم أفحححححححححححححححححح 

 

، املتحزم بمحا ألحزم بحه شحرع   ،لكحن علحى المسحلم أن يكحون علحى سحم  واححد ،يعني يكتبون في هحا، ويكتبون في هححا
ت يُد   ..حنه لن ينطق كلمحة إال قلك  كلمة اوأن يحسب حساب   ق يُب  ع  ُه  ر  ي  ل  إ ل  ل د  ُن ق ُو  ل ف ُظ  م   [( سحور  ق81)] }م ا ي 

قال:  ؟ن اخحو ؤ منحن  ؟م بهه  نحن محاسبون على ما نتكل"يعني:  -عليه الصال  والسالم-قال معاح للنبي  اولم
علححى ف ((علححى منححاخرهم إال حصححا د ألسححنتهم :-أو قححال-وهحح  يكححب النححا  علححى وجححوههم  ، كلتححك أمححك يححا معححاح))

أن مسححألة ل حح  مححن  اوحكرنححا مححرار   ،فيهححاوينيححرون  ،مححع أن أهحح  العلححم يقتنححون كتححب احدب ،اضنسححان أن يهححتم بهحححا
فححي  -رحمححه هللا-أل ححال التجححريو مححا عرفححه أهحح  العلححم إال بواسححطة كتححب احدب، ومححر بنححا عنححد المؤلححف عنححد النححايم 

،وكحان يقرأ  "كنح  أينهحا ل ح  تعحدي "يقول الحاف  العراقي:  "بين يدي عدل" :أل ال التجريو ابحن  هحا بحين يحدي عحدل 
وأهحح  العلححم كلهححم علححى  ،بححن المغلحح   مححن أبححي حححاتم المتشححدد فححي جبححار  كححون ل حح  تعححديحجححر يقححول: مححا يمكححن ت

قحف علحى حقيقحة احمحر إلحى أن و  ،فهححه أوجحد  عنحده يعنحي أمسحك بطحر  الخحيط فتبعحهما يمكحن تجحئ،  ،تضعي ه
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صحول ل أربعحة، أحنهحم يعتبحرون أن احصحو  قبالبحن قتيبحة وهحو محن أصحول كتحب احدقال: وق   في أدب الكاتب 
 ؟ماحابيان والتبيين و وال ،هو أدب الكاتب الحيكتب اآلداب أربعة: 

 ... ب:.....طال
 ؟ماحا، والرابع اليواحمالي حبي علي الق ،إيه معرو 

 ...... ب:..طال
 ؟كيف
 ....... ب:.طال

نحه شحخص وأ ،أدب الكاتحب علحى العحدل وق   في :يقول ب،أربعة أصول احد هي ،لمبردالكام  ل ،أي نعم الكام 
 المسحححألة  حححم وجحححد ،وكحححان علحححى شحححرطة تبحححع، كحححان صحححاحب شحححرطة تبحححع ،بحححن سحححعد العشحححير  ءالعحححدل بحححن جحححز  :اسحححمه

 ،نحه كحان صحاحب الشحرطة: إلاوقح ،قصحصو مسحك طحر  الخحيط فحي احغحاني فحي اآلن هح ،مبسوطة في احغحاني
حا د   بحين يحدي  :معنحاه هلحك، فقولحهخحالص  ،عحدلبين يدي  :فقالوا ،حكم عليه باضعدام هفع إليه شخص معناه أنواا

  في هحا المعنى. ا، وحكر قصص  أل ال التجريو ، يعني في أسوأعدل يعني هالك
 :-تعالى رحمه هللا-يقول النايم 

ُُُُُُُُي التحُُُُُُُُديث   ُُُُُُُُة ف  وصُُُُُُُُحح الني
 

 ................................... 
 

 "وأخلحص النيحة فحي طلبحك" :ي قولحهحنحه سحيأت يشحترك فيحه المححدث والطالحبق وهححا ممحا ،صحو النية فحي التححديث
فححححا جلسحح  للتحححديث نححاق  ن سححك لمححاحا   ،مححوالنيححة عليهححا مححدار قبححول الع ،هنححا يقححول: صحححو النيححة فححي التحححديث

ما أن تكحون محن أول محن تسحعر بهحم النحار يحوم القيامحة، نحاق   ،إما أن تكون داخ  في الدعوا  النبوية ؟جلس  واا
فحاحرص  ،وتشحرد النيحة وأنح  ال تشحعر ، حم يطحرأ عليحك محا يطحرأ ،أول احمحر ن سك والنية شرود قد تستحضرها فحي

ح ،ةمتابعة وتحس  هحه النية في ك  لحي على محا أمحر   ممتح ال   ،-جح  وعحال-هلل  اصحو النيحة بحأن تعلحم مخلص 
الصحال  عليحه -ما جاء من الحث على تأدية ما ترويه عن النبي  امستحضر   ))بلغوا عني ولو آية((به من التبليا 

عما يكتنف حلحك محن ححب لشحر  أو سحياد  أو  امعرض   ،نيتكفححا استحضر  حلك صح   ه،كما سمعت -والسالم
ولححا  قاو ما أشحبه حلحكق حن اضخحالص ال يجتمحع محع ححب ال نحاء والمحدر، ال يجتمعحو طمع أو دفع ضر أر اسة أ

حبحه بسكين اص فعمد إلى حب المدر وال ناء فإحا حد تك ن سك باضخال" :في ال وا د -رحمه هللا-يقول ابن القيم 
عليحححه -ولححححا لمحححا جحححاء احعرابحححي إلحححى النبحححي  ق"-جححح  وعحححال-علمحححك أنحححه ال أححححد ين حححع مدححححه أو يضحححر حمحححه إال هللا 

لكحن محن يسحتوي عنحده  ((حاك هللا))قحال:  ،شحين يوحمح ،إن محدحي زيحن ،عطنحي يحا محمحدفقال: أ  -الصال  والسالم
بححه مححن اح ححر   وبلغحح ،سححيما إحا صححدر  ممححن لححه شححأن أ ححر  بححه ع اضنسححان كلمححة مححدر الإحا سححم ؟!المححدر وال نححاء

قيح   أن اضنسحان لحو اوحكرنحا محرر   ،الممحدور كلهحم فحي تصحر  هللا وفحي قبضحتهال مع أنه ال المحادر و  ،اعييم   امبلغ  
 ،ه النحوم الليلحة محن ال حررأتيحي ن احمير ال الني أو الكبيحر ال النحي أو الحوزير ال النحي محدحك البارححة يمكحن محا: إله

هححا ال  حكرته في مذ خيحر منحه(( حكرته في ن سي، ومن حكرني في مذمن حكرني في ن سه )): وال يتحكر حديث
ع ل ُوا  في أواخر سور  آل عمحران  -رحمه هللا-مع أن الشيخ السعدي  ،يلقي له بال وا  ب م ا ل م  ي ف  م د  ب ون  أ ن ي ح  ي ح   }و 
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ا اضشحكال أن يححب أن يمحدر بمح ،إحا أحب أن يمدر بمحا فعح  ال يحدخ  فحي حيحز الححم :قال [سور  آل عمران( 811)]
لكن بم   هحا الباب تجحد هحدي سحلف احمحة  ،فهمه لآلية صحيوو  ،-رحمه هللا-وهحا اجتهاد من الشيخ  ،لم ي عله

على القواعد حمر أهم وأعيم،  ارونهعلى خال  هحا، يعني هناك أمور قد تجري على القواعد، لكن السلف ال يج
ن أحدكم ليعم  بعم  أه  الجنة حتى ما يكون بينحه وبينهحا إال حراع فيسحبق )) :يعني كما في حديث ابن مسعود واا

ة... ليعمحح  بعمحح  أهحح  الجنحح)) :يعنححي جححاء فححي بعححض اححاديححث عليححه الكتححاب فيعمحح  بعمحح  أهحح  النححار فيححدخلها((
المقيد، لكن ال تجد السلف يحملون يعني احص  والقاعد  حم  المطلق على  لنا ((ل وبعم  أه  النار فيما يبدو

لمحاحا؟ حن اضطحالق أك حر تحأ ير فحي الحن  ، تجعح  اضنسحان علحى خحو  وعلحى  ،المطلق على المقيد في م   هححا
لحى حلحك للنا  يزكي ن سحه يضحيف إ ا دام فيما يبدولكن بعض النا  خالص يضمن م ،ها العاقبة وسو  وج  من

يعنحي محا يحقحر ن سحه أن يقحول: ولحو  ،يحاهري م ح  بحاطني ..،فحي حقيقحة احمحر محاأنحا  :ويقحول ،فيزكي ن سحه اسوء  
 ،ارالمحدر ضح شحك أن وال ،فم ح  هححا يهحتم لحه طالحب العلحم ،للنحا  أخشى أن يكون عملحي فيمحا يبحدو اص  كان مخل

أمححا إحا  ،اجححزاء وفاق حح ه،يحد أن يسححمع محن الحححم بمححا فبحح والتجربحة والواقححع يشححهد بحأن مححن مححدر بمحا فيححه وأقححر وسحك  ال
 .هحا مجرب بد أن يسمع من الحم ما لي  فيه، مدر بما لي  فيه وسك  ال

أنححا "يقححول:  ،المجلححد احول مححن مححدارج السححالكين أواخححرفيمححا حكححره عنححه ابححن القححيم فححي  -رحمححه هللا-وشححيخ اضسححالم 
" وكححا كحان أبحي وجححدي ،وابحن المكحدي ،أنحا المكحدي ،ي شحيءوال منح ،وال عنحدي شحيء ،وال لحي شحيء ،لسح  بشحيء

وكحان إحا محدر " :،  م قال ابن القيمما هو بدعاوى  ،قال هللا وقال رسولهح ب االدنيا علم   وهو شيخ اضسالم الحي مذ
هحححا العامحح  العححالم العابححد الزاهححد اضمححام المجاهححد الربححاني يقححول  "سححالميإأنححا فححي كحح  وقحح  أجححدد "فححي وجهححه قححال: 

علحى  ،حمحةهحو عحالم ا االيحوم طالحب العلحم وغحد  وأنحه  ،إن طالب العلم ال يكاد يطأ احرض من تححكر حالحه ؟!الكالم
يكحون علحى حكحر دا حم منحهق حنحه الشحيطان و  ،ك  حال على اضنسان أن يحرص ويتححرى ويتحسح  فحي هححا البحاب

 حريص يستغ  ال رص في إضالل النا  وااغوا هم. 
ُُُُُُُُة فُُُُُُُُي ا  لتحُُُُُُُُديث  وصُُُُُُُُحح الني

 

 واحُُُُُُُر  علُُُُُُُى نشُُُُُُُرك للحُُُُُُُديث   
 

تخححزن العلححم  ححم بعححد حلححك تقححول وتتحححرع بححأدنى علحح  واهيححة عححن تعلححيم  ال تطلححب العلححم ،علححى نشححرك للحححديث رصاححح
وهللا أنا اآلن ما بلغ  النصاب كما يقول بعحض  :المال كة يصلون على معلم النا  الخير، ال تق  ،النا  الخير

أنح  الححي  أيحن تجحئ؟ منتحضر؟ ين أ من ،ر النية؟ قال: حتى تحضال تعلم م  ل   :  لهقي ..،قال بعضهم ،العلماء
واححد محن كبحار المشحايخ يقحول: محا  ؟!حتحى تحضحر النيحة ،وصحدقك محع هللا ،-جح  وعحال-تحضر النية بتوفيق هللا 

ن ق حر محا وبعحض البلحدا ،ولهححا ومحن أجح  تخحاحل احك حاء تصحدى غيحرهم وتصحدروا قما علحي زكحا  ،بلغ  النصاب
والنحا  فحي حاجحة إلحى أدنححى  ،وتجحد داعيحة ،وتجحد طالحب علحم ،ي امحع احسحف أنحك تجحد فيهحا قاضحو  ،فيهحا أححد يعلحم

أو  ،محا عنحدي علحم :يقحول عحين،م   هو تح الححيإلى أك ر من هحا القاضي الجديحد  ما تحتاج ، يعني بعض القرى شيء
ال شححيء يحتححاجون إلححى كبححار المسححا  ، ويكبححر المعلححم مححع مححا  ،يك ححيهم ،معلححم معهححد إن كححان عنححده معهححد علمححي واا

 ينحا فحي هححا البلحد محاوبعضهم يتححرع بعحدم وجحود الطحالب، يقحول: جلسحنا أول محا ع   ،إحا مشوا على الجاد  ،الطالب
 حم اسحتمروا إلحى  ، م جاء رمضان وتوقف الدر  فلما استأن نا ما حضحر إال خمسحة ،عشر  من الطالبإال حضر 
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لة ، المسحألة مسحأيك يحك أن يقحرأ عليحك ولحو بحأجر  ،يا أخحي يك يحك واححد :قلنا ،ناإال ا نصبر  ماوبعد الحط  ،الحط
يبتلححي ويمحححتحن ليعحححر  مححدى  بحححا  هححححا الشححخص، يعنحححي عنحححدنا اآلن مححن الشحححيو  محححن  -جححح  وعحححال-وهللا  ، بححا 

أقبحح  هللا علححيهم و  ،او ر ، صححب بتححوا ،ومححا عنححدهم إال واحححد مكنححاهوأدر  ،ألححف اوأحيان حح ،خمسححما ة ،أربعما ححةيحضححر لهححم 
نعحم لكحن اآلجحر  ،يعني إن كان هحا هد  المعلم فنيتحه مدخولحة ،اجموع أبد  بوجوه النا ، ولي  الهد  أن تك ر ال

ولحو لححم يترتححب عليححه شححيء،  ،إضحافة إلححى أجححر بحححل السححبب ،كمححمححا يسححت اد مححن عل ربقحد ،بقحدر مححا تنشححر مححن العلححم
أنح  بححل  السحبب وكونحه خحرج محن طالبحك علمحاء أو محا خحرج محا  ،يعني لو أنك جلس  للتعليم خمسين سنة م ال  

والنتيجحة لحو لحم يكحن وال يسحتعج  ال محر   ،النتا ط بيد هللا، لكن مع حلك ال ينيحر المعلحم إلحى العحدد ،كبمسؤوليتهي 
 ي فحييعنح -رحمحه هللا-ابحن ع يمحين  مح ال  يعنحي محا يخ حى علحيكم وضحع الشحيخ  عنده إال واحد يجلح  لهححا الواححد،

، سححنة تسححعة ما حة وواحححد ححة محا عنححده طححالب، الشححيخ ابحن جبححرين سححنة أربعما ححة وأربعأول احمحر، فححي أوا حح  احربعما
نحه خ ابن ع يمين أن بعض طالبه قحال: إحكر في ترجمة الشي ،الجموع انيرواآلن أدركناه ما عنده أحد، ين عسوت

حح أجلحح  أقححرأ  :قححال ،كتححاب بالحلقححة هفيحح ،جححد وال طالححبدخحح  المسححجد مححا و  ،إلححى الححدر  مححا وجححد وال طالححب اجححاء يوم 
نحا محا أنحا بمشحغول أ :قالالطالب جاء  ،، جل  في صدر المسجد يقرأ القرآنالقرآن ري ما يأتي صاحب هحا الكتاب

أ ر هحه ال يعني ، االمواقف؟ أبد  من التعليم بسبب هحه أخح كتابه ومشى، يعني ه  ان نى الشيخ  ،الشيخ وهو يقرأ
ال بحا   حم بعحد حلحك  ،أنها مرحلة امتحان لينير مدى الصبر وال با  االمسألة م لما حكرنا مرار   ،تبليا العلم لها في
 .يبشر
فححي تحصححي  النيححة مبالغححة  ،مححن بححاب المبالغححة فححي استحضححار النيححة وهضححم الححن   كر عححن السححلف كلححهمححا يححح :أوال  

ال مالك على ما ،الن   وهضم واستحضارها  وا:هللا النا  محا قحالو :ما قال ،دري  قب  العشرينسيأتي جل  للت واا
 مع أنه سيأتي هحا. أن يتحصرم، زبزب قب  ت

................................... 
 

 واحُُُُُُُر  علُُُُُُُى نشُُُُُُُرك للحُُُُُُُديث   
 

 يقول:
 ثُُُُُُُم توعُُُُُُُ  واتتسُُُُُُُل واسُُُُُُُتعمل  

 وزبُُُُُُُر المعتلُُُُُُُي اوتسُُُُُُُريحً  اطيًبُُُُُُُ   ج
 ج

نما  ،على سبي  الوجوبلكنه ال توضأ،  م توضأ إحا أرد  أن تحدث  عليحه -محن أجح  تعيحيم ححديث النبحي هو واا
وكحان  ،اال تخحرج شحع    ،سحرر شحعركو  ،اسحتعم  الطيحبو  ،كما كان ي ع  اضمام مالك "واتتسل"، -الصال  والسالم

ال ححديث ؟ومحاحا يريحد ؟انيحر محن فحي البحاب :للخحادم مام مالك إحا طرق عليحه البحاب قحالاض إن  ؟تريحدون مسحا   واا
ن قالوا ،مسا   خرج إليهم وأجابهم :لواقا ولحب   ،وسحرر شحعره ،ححديث دخح  المغتسح  واغتسح  وتنيحف وتطيحب :واا

اآلن ال الشحححيخ وال الطالحححب يصحححبر علحححى هححححه  ، وجلححح  يححححدثقونصحححب لحححه كرسحححي ،ولحححب  العمامحححة ،أحسحححن  يابحححه
 وهللا المستعان. ،تأخر عنه خم  دقا ق مشى وخالهي يغالحي يبطالب ال ،احمور

 م توعُُُُُُُ  واتتسُُُُُُُل واسُُُُُُُتعمل  ثُُُُُُُ
 وزبُُُُُُُر المعتلُُُُُُُي اوتسُُُُُُُريحً  اطيًبُُُُُُُ   ج

 ج

كحان طالحب يرفحع صحوته أك حر  اعلحى الححديث، إح االمعتلي صوت   ،بصوته على الحديث المعتلي ،هو الزجر :الزبر
 .جر وينهرز يعني ي ،هحا يزبر  -عليه الصال  والسالم-كالم الرسول  ،حي يلقي الحديثمن صو  الشيخ ال
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 05 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

................................... 
 على الحديث................. اصوتً 

 ......................وزبر المعتلي 
 ................................... 

 كالمه. ، وصوته حدي ه،-عليه الصال  والسالم-حنه جاء النهي عن رفع الصو  فوق صو  النبي 
وقحد ال يوجححد مححن  ،هيححبحين رأسححه ورجل افتجحد ال ححرق يسححير   ،فححي الححدر حن بعحض الطححالب يسحترخي  "اجلُُس بُُ دب"و 

في مجل  الححديث  اتجده جالس   ،واالهتماماالكتراث  بعض الطالب في بعض احقطار يعني ما عندهم شيء من
حنحك  قاال أبحد   ؟جلحو  بحأدبويهحره إلحى الشحيخ، هححا يضطجع على جنبه احيمن  ،ويهره إلى الشيخ يطبق السنة

عليحه -محا يلقيحه محن ححديث محن كحالم النبحي و  ،يحملحه محن علحممحا تعامح  محع تتعام  محع الشحيخ لحاتحه، إنمحا لس  ت
  .-الصال  والسالم

ُُ دب ُُس ب ُُُُُُُُس  وهُُُُُُُُب    ......................واجل  ج   وهيبُُُُُُُُة بصُُُُُُُُدر مجل

ل علحى هححا يحداحرص على صدر المجل ، يعني تقدم إلى الشيخ، وتقدمك إلحى الصحف احول أو صحدر المجلح  
سحححيما محححع عحححدم  ال ،أمحححا إحا جلسححح  فحححي أقصحححى مكحححان محححن المجلححح  ،اومبحححادر   اوعلحححى أنحححك ج ححح  مبكحححر   ،اهتمامحححك

ال ما خسر  شيء علحى كالمهح كهحا يدل على أن ،المكبرا  كما هو في السابق ، ال هححا لحي  مإن بلغك شيء واا
أنحه كح  في ي  الوسا   الحدي ة والمكبحرا   ننا اآلن: إقد يقول قا   ،بد أن يتقدم إلى الشيخ ال ،بخلق طالب علم

يلزم علي هحا أن ك  الطالب يبتعدون عن الشحيخ ويجلح  ال،  ول:قن ،ما بعد  عن الشيخ صار الصو  أص ى
ال يك يححك شححريط لمححاحا تحضححر؟ تلقححى منححه الهححدي والسححميالشححيخ يتلقححى منححه العلححم والعمحح ،  ،الشححيخ بم ححرده، ال  ، واا

 يقول:
................................... 

   لُُُُُُم يخلُُُُُُ  النيُُُُُُة طالُُُُُُب فع ُُُُُُم

ُُُُُُُُس وهُُُُُُُُب   وهيبُُُُُُُُة بصُُُُُُُُدر مجل
 ج  ...................................

يحا أخحي قحم  :، هح  تقحول لحه-جح  وعحال-يهر  عليه عالما  أنه ما طلب العلم هلل  ،وجد طالب ما أخلص النية
  ؟أنا وهللا ما أحدث إال المخلصين

................................... 
 لُُُُُُم يخلُُُُُُ  النيُُُُُُة طالُُُُُُب فع ُُُُُُم

  ج

 ..............................وهب  
................................... 

 

حن هحا الحي لم يخلص النية اآلن ما يدريك عن مستقبله، قد ينت ع أك ر من  قيعني حدث الجميع على حد سواء
 يف يشاء.ها كلبيق ،بعين من أصابع هللابين أص ،-ج  وعال-حن القلوب بيد هللا  قغيره

 لُُُُُُم يخلُُُُُُ  النيُُُُُُة طالُُُُُُب فع ُُُُُُم
 ...................................   ج

 

 .عم الجميع
................................... 

 

 ج  ...................ول تحدث عجًل  
ححديث، احمحور كححاجتهم إلحى أول الطالب بحاجة إلحى آخحر ححديث  ،يعني قد يحتاج إلى العجلة إحا ضاق الوق 

ال ف ي حال السعة ال تعج ، والعلم إنما يدرك بالتأني ،تقدر بقدرها  العجلة ال شك أنها تحرم ال مر . ،واا
................................... 

 ج

ُُُُُُُُُُم ول تحُُُُُُُُُُدث عجًُُُُُُُُُُل      أو إن تق
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 06 شرح ألفية احلافظ العراقي

، ال تححدث عحاجال   -عليه الصال  والسالم- يعني أن  بصدد تبليا كالم النبي "أو في الطريض" ايعني تحدث قا م  
هحه، وححدث وأنح  جحال  جلسحة ن مخارجحه محن أجح  أن ي هحم علحى وجهحه، ويح ح  علحى وجوبحي ،حدي ك يعني رت 

يعنححي كمححا أن الطالححب مطالححب بححأن يجلحح  جلسححة مناسححبة كحححلك الشححيخ مطالححب، يعنححي بعححض  ،مناسححبة لمححا تلقححي
جحاء محن بعحض احقطحار ححد نا بعحض محن ييعنحي  ..،يعنحي بعضحهم ،ن في بعض احقطار محا يكتر حو يعني الشيو  

 بحك يهره، هحا امتهان للحديث. ممضطجع ويأمرههو يقول: يحد نا الشيخ وهو مولينا يهره و 
................................... 

 ج

ُُُُُُُُُُم ول تحُُُُُُُُُُدث عجًُُُُُُُُُُل      أو إن تق
حح ق ع ُُوًدا ر  آل عمححران لكححن فححي آخححر سححو  أنحح  مححا ،و  "أو فُُي الطريُُض" ايعنححي وال قا م  ون  َّللا   ق ي اًمُُا و  ر  ك  ُُذ  ين  ي  ُُذ  }ال 
م   ن وب ه  ل ى  ج   ،قحد يقحرأ القحرآن وهحو يمشحي ،الحتالو محن قد يحتاج إلى شحيء محن الححكر أو  [( سور  آل عمران898)] و ع 

مححن القححرآن  وفححي أحكححار النححوم ،إحا أوى إلححى فراشححه ،وقححد يحتاجححه وهححو مضححطجع ،وهححو أفضحح  اححكححار ،وهححو قححا م
لححم تطبححق ن واا  ، ححي م حح  هحححه احمححور يقصححد منهححا أال يمححتهن الحححديثفومححن السححنة شححيء وهححو مضححطجع،  ،شححيء

لكن إحا فهم من حال الطالحب أو محن ححال الشحيخ محن بعحض تصحرفاته محن هححه التصحرفا  أنحه ال يلقحي  ،بحرفيتها
 ؟ومتى يستحب له الوق  الحي يحدث فيه ؟ م بعد حلك متى يجل  للتحديث ،  هحا ينهى ويزجرفم للحديث  باال  

 ، وهللا أعلم. -إن شاء هللا تعالى-قة حالدرو  الال؟ في ومتى يكف عن التحديث
 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.نب ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم 


